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Os artigos deste boletim foram extraídos do
informativo distribuído pela prefeitura de
Suzuka KOHO SUZUKA e de outras
publicações .

Os artigos onde eu apareço possuem
intérpretes .

População estrangeira :

brasileiros……………………………........... 4.697
peruanos…………….…...……………..….....1.495
norte e sul coreanos …………………....……. 687
chineses … ………………………………......... 659
filipinos……………………………………….... 474
outros ……………………………………........1.095

( segundo dados de ffevereiro U de 2006 ) 

Dia 19 de março (dom) no Gefree Suzuka
aconteceu o Festival Sul Coreano . Comida
imperial ; bazar ; exposição de painéis ;
adivinhações ; prova de trajes típicos e exibição
de filmes foram as atrações do festival , que
contou com a presença de cerca de 100 pessoas .
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A LEITURA PERIÓDICA DO HIDRÔMETRO SERÁ FEITA POR EMPRESA A LEITURA PERIÓDICA DO HIDRÔMETRO SERÁ FEITA POR EMPRESA
ESPECIALIZADAESPECIALIZADA

DDaattaa à partir de abril / EEmmpprreessaa :: DAI ICHI KANKYO K.K , escritório de Suzuka (Oike 3-1-14 , 
Hiratano Heights 1o. andar , Tel: 375-2770 Fax: 378-3271) 

PPaarraa uussuuáárriiooss ddoo ddéébbiittoo aauuttoommááttiiccoo :: O débito automático será realizado no dia 10 do mês seguinte 
a leitura . Caso esse dia não seja dia útil , será debitado no dia útil posterior . Se não haver o montante 
em conta corrente , será debitado novamente no dia 25 do mesmo mês . 

PPaarraa uussuuáárriiooss ddee bboolleettoo ddee ppaaggaammeennttoo :: O boleto de pagamento será entregue no momento da leitura. 
Nos casos do endereço para envio do boleto de pagamento diferir do local de medição , será enviado no 
dia seguinte . 

Informações SUZUKA SHII EIIGYO KA (Divisão de Serviços)Informações SUZUKA SH E GYO KA (Divisão de Serviços) egyo@city.suzuka.mie.jpegyo@city.suzuka.mie.jp

NÃO ESQUEÇA DE FAZER A REQUISIÇÃO DE SUBSÍDIOS DO SEGURO NACIONAL DE NÃO ESQUEÇA DE FAZER A REQUISIÇÃO DE SUBSÍDIOS DO SEGURO NACIONAL DE
SAÚDESAÚDE

DDeessppeessaass mmééddiiccaass eelleevvaaddaass quando o valor com despesas médicas ultrapassar o valor limite , a 
quantia excedente será reembolsada . 

VVaalloorr ttoottaall ppoorr nnaasscciimmeennttoo esse subsídio é pago as pessoas inscritas no Seguro Nacional de 
Saúde que tiveram bebê ( inclui abortos espontâneos e natimortos após gravidez de mais de 85 dias ) . 

Para as pessoas que se desligaram do SHAKAI HOKEN ( Seguro Social ) num prazo menor que 6 
meses , o pagamento do subsídio será feito pelo Seguro Social e não pelo Seguro Nacional de Saúde . 

DDeessppeessaass ffuunneerráárriiaass em caso de morte do inscrito no Seguro Nacional de Saúde , a pessoa 
encarregada do funeral recebe o subsídio . 

ATENÇÃO , pois o direito de recebimento dos subsídios expira em 2 anos . 
Informações SUZUKA SHII HOKEN NENKIIN KA (Divisão de Seguro Saúde e Pensão)Informações SUZUKA SH HOKEN NENK N KA (Divisão de Seguro Saúde e Pensão)

hokennenkin@city.suzuka.mie.jphokennenkin@city.suzuka.mie.jp

INAUGURADO O CENTRO DO CONSUMIDOR DE SUZUKA KAMEYAMA

No dia 3 de abril (seg) foi inaugurado o SUZUKA KAMEYAMA SHOHI SEIKATSU SENTA (Centro 
do Consumidor de Suzuka Kameyama) . O centro ajudará a resolver problemas relacionados a direito 
do consumidor , além de receber reclamações e oferecer consultas . Se você tem ou teve algum 
problema ao adquirir alguma mercadoria ou serviço , não sofra sozinho , venha conversar com a gente . 
Fazemos consultas por telefone ou pessoalmente . 
HHoorráárriioo ddee ffuunncciioonnaammeennttoo :: de segunda à sexta , das 9h00 às 16h00 ( exceto nos feriados , final e 
início de ano ) / EEnnddeerreeççoo :: Sanjo 1-3-3 SUZUKA NOUKYO HIRATA EKI MAE SHITEN ( Cooperativa 
agrícola de Suzuka , filial estação de Hirata ) , no 2o.andar , próximo a estação Kintetsu Hirata / 
TTeelleeffoonnee :: 059-375-7611 

Informações : SUZUKA SHII SANGYO SEIISAKU KA ( Divisão Industrial )Informações : SUZUKA SH SANGYO SE SAKU KA ( Divisão Industrial )
sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jpsangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

NAS QUINTAS-FEIRAS DO MÊS DE ABRIL UMA PARTE DOS BALCÕES DE NAS QUINTAS-FEIRAS DO MÊS DE ABRIL UMA PARTE DOS BALCÕES DE
ATENDIMENTO DA PREFEITURA PROLONGARÃO O EXPEDIENTE ATÉ ÀS 19h00ATENDIMENTO DA PREFEITURA PROLONGARÃO O EXPEDIENTE ATÉ ÀS 19h00

((44 1199 ))
DDiivviissããoo ddee AAssssuunnttooss ddoo CCiiddaaddããoo :: trâmites de notificação de mudança ; registro familiar ; emissão  

de registro e certificado de carimbo ; atestado de residência ; registro familiar pessoal e certificado de 
pagamento de impostos . 
AATTEENNÇÇÃÃOO pois devido a necessidade de contato com o escritório de Imigração e outras prefeituras , as 
alterações no registro de estrangeiro não serão feitas . 

DDiivviissããoo ddee SSeegguurroo SSaaúúddee ee PPeennssããoo :: Seguro Nacional de Saúde , Pensão Nacional , Seguro Saúde  
para Idosos , Subsídio de Assistência Social para Despesas Médicas . 

DDiivviissããoo ddee AAssssiissttêênncciiaa IInnffaannttiill :: trâmites com auxílio infância e auxílio para menores dependentes . 
Com exceção às quintas-feiras , o horário de atendimento nos balcões será das 8h30 às 17h15 . 

Informações : SUZUKA SHII SHIIMIIN KA ( Divisão de Assuntos do Cidadão )Informações : SUZUKA SH SH M N KA ( Divisão de Assuntos do Cidadão )
shimin@city.suzuka.mie.jpshimin@city.suzuka.mie.jp
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CURSO POR CORRESPONDÊNCIA DA ESCOLA COLEGIAL PROVINCIAL HOKUSEICURSO POR CORRESPONDÊNCIA DA ESCOLA COLEGIAL PROVINCIAL HOKUSEI

À partir de abril o curso por correspondência da escola colegial provincial de Yokkaichi se integrará a  
escola colegial provincial Hokusei ( atual : escola colegial provincial Yokkaichi Kita ).  

Esperamos por pessoas interessadas em estudar , independente da idade . 
RReegguullaammeennttoo ddaa 22aa.. sseelleeççããoo ddoo ccuurrssoo ppoorr ccoorrrreessppoonnddêênncciiaa

DDaattaa ddaa aavvaalliiaaççããoo :: 9 de abril (dom) à partir das 9h00 / CCuurrssoo :: curso normal / VVaaggaass :: 240 ( para a 1a. e 
2a. seleção ) / CCoonntteeúúddoo ddaa aavvaalliiaaççããoo :: Redação e entrevista / PPrraazzoo ppaarraa rreeqquueerriimmeennttoo :: de 20 de março 
(seg) à 7 de abril (sex) até as 12h00 .(exceto aos sábados , domingos e feriados ) / DDiivvuullggaaççããoo ddooss
rreessuullttaaddooss :: 11 de abril ( ter ) 

Informações : KENRIITSU YOKKAIICHII KIITA KOTO GAKKO ( Escola Provincial Colegial Yokkaichi Kita)Informações : KENR TSU YOKKA CH K TA KOTO GAKKO ( Escola Provincial Colegial Yokkaichi Kita)
hnyokkad@hnyokk.mie-c.ed.jphnyokkad@hnyokk.mie-c.ed.jp

NÃO SE ESQUEÇA DE FAZER AS ALTERAÇÕES NO SEGURO NACIONAL DE SAÚDENÃO SE ESQUEÇA DE FAZER AS ALTERAÇÕES NO SEGURO NACIONAL DE SAÚDE

As alterações devem ser feitas sem falta num prazo de até 14 dias , levando os documentos  
necessários à Divisão de Seguro de Saúde e Pensão ou aos centros cívicos regionais . Atenção , pois não 
feitas as alterações você corre o risco de ter de pagar retroativamente ou mesmo ter os subsídios 
cancelados . 

Desligamento do Seguro Social ou Seguro de Socorro Mútuo , ou a opção pela não renovação do 
Seguro Social . 
DDooccuummeennttoo nneecceessssáárriioo :: algo que comprove a data da perda de qualificação de inscrito ( certificado de 
perda de qualificação de inscrito , etc ) 

Inscrição no Seguro Social ou Seguro de Socorro Mútuo devido a mudança de emprego ou inclusão de 
dependentes . 
DDooccuummeennttoo nneecceessssáárriioo :: Nova caderneta do Seguro Saúde e caderneta do Seguro Nacional de Saúde. 

Endereço diferente por razões de estudo (emissão da caderneta para segurado em outra região ) 
DDooccuummeennttoo nneecceessssáárriioo :: caderneta do Seguro Nacional de Saúde , certificado de matrícula , etc.

Informações SUZUKA SHII HOKEN NENKIIN KA (Divisão de Seguro Saúde e Pensão)Informações SUZUKA SH HOKEN NENK N KA (Divisão de Seguro Saúde e Pensão)
hokennenkin@city.suzuka.mie.jphokennenkin@city.suzuka.mie.jp

VOCÊ ESTÁ RECEBENDO O AUXÍLIO INFÂNCIA?VOCÊ ESTÁ RECEBENDO O AUXÍLIO INFÂNCIA?

O auxílio infância é concedido aos pais que cuidam de crianças com idade escolar equivalente até 
antes do final do 3o.ano do curso primário( 9 anos ) , que tem renda inferior ao valor determinado. 
VVaalloorr ddoo aauuxxíílliioo ((vvaalloorr mmeennssaall ppaarraa 11 ccrriiaannççaa))
11oo ee 22oo.. ffiillhhoo ¥¥55..000000 33oo.. ffiillhhoo eemm ddiiaannttee ¥¥1100..000000
TTrrââmmiitteess :: Para receber o auxílio infância é necessário fazer o requerimento . Ele pode ser feito na 
divisão de Assistência Infantil ou em qualquer centro cívico regional . O pagamento é feito a partir do 
mês seguinte ao requerimento . Atenção pois demorando para fazer o requerimento você poderá não 
receber todos os meses aos quais teria direito . 

Informações : SUZUKA SHII KOSODATE SHIIEN KA ( Divisão de Assistência Infantil)Informações : SUZUKA SH KOSODATE SH EN KA ( Divisão de Assistência Infantil)
kosodateshien@city.suzuka.mie.jpkosodateshien@city.suzuka.mie.jp

3030oo.FESTIVAL DE JARDINAGEM DA CIDADE DE SUZUKA.FESTIVAL DE JARDINAGEM DA CIDADE DE SUZUKA
3300

Um dos poucos eventos do ramo de jardinagem no país , realizado pela SUZUKA NO UEKI SHINKO 
KAI ( associação de promoção de jardinagem de Suzuka ) . Onde os membros da associação irão vender 
os seus produtos cultivados com tanta dedicação . 
DDaattaa :: 15 (sab) e 16 (dom) de abril , das 9h30 às 16h00 / LLooccaall :: SUZUKA FLOWER PARK ( Parque 
das flores de Suzuka ) / AAttrraaççõõeess :: venda de plantas e flores ; experimente : plantação combinada em 
vasos e topiária ( jardinagem artística ) ; mudas de presente ; curso sobre poda em jardim , etc . / 
EEnnttrraaddaa :: gratuíta
* Para maiores informações consulte : SUZUKA SHI UEKI SHINKO KAI ( associação de promoção de 
jardinagem da cidade de Suzuka) , que fica dentro do NORIN SUISAN KA ( Divisão de Agricultura , 
Floresta e Pesca) 382-9017 

Informações : SUZUKA SHII NORIIN SUIISAN KA ( Divisão de Agricultura , Floresta e Pesca )Informações : SUZUKA SH NOR N SU SAN KA ( Divisão de Agricultura , Floresta e Pesca )
norin@city.suzuka.mie.jpnorin@city.suzuka.mie.jp
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TABELA DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS PARA O ANO FISCAL 18 (06 07)TABELA DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS PARA O ANO FISCAL 18 (06 07)
(( 1188 ))

A data para pagamento dos impostos municipais do ano fiscal 18 , segue conforme tabela abaixo . Por 
favor mantenha o pagamento em dia .

        Imposto 

Mês 

Imposto municipal 
provincial 

Imposto sobre bens 
imóveis

imposto de 
planejamento urbano

Imposto sobre  
veículos leves 

Imposto do Seguro 
Nacional de Saúde 

Abril
Todas parcelas 
1a.parcela       (1/5 ))

Maio Todas parcelas (31/5))

Junho 
Todas parcelas 
1a.parcela     (30/6))

Julho 2a.parcela       (31/7)) 1a.parcela     (31/7))

Agosto 2a.parcela     (31/8)) 2a.parcela     (31/8))

Setembro 3a.parcela     (2/10))

Outubro 3a.parcela    (31/10)) 4a.parcela    (31/10 ))

Novembro 5a.parcela    (30/11))

Dezembro 3a.parcela     (25/12)) 6a.parcela    (25/12))

Janeiro 4a.parcela     (31/1)) 7a.parcela     (31/1))

Fevereiro 4a.parcela      (28/2)) 8a.parcela     (28/2))

Março

Os números escritos nos (   ) são as datas para o pagamento dos impostos. ATENÇÃO , pois no 
mês de dezembro o pagamento deve ser feito no dia 25 .  

A notificação de pagamento será enviada pelo correio antes do prazo para pagamento da 1a.parcela 
de cada imposto . 

Para os usuários do débito automático , favor verificar seu saldo um dia antes do vencimento de 
cada parcela . 

Informações : SUZUKA SHII NOZEII KA ( Divisão de Pagamento de Impostos )SUZUKA SH NOZE KAInformações : ( Divisão de Pagamento de Impostos )
nozei@city.suzuka.mie.jpnozei@city.suzuka.mie.jp

VVOOCCAABBUULLÁÁRRIIOO
SHI KEN MIN ZEI ( )  imposto municipal  provincial 

KOTEISHI SAN ZEI imposto sobre bens imóveis 

TOSHI KEIKAKU ZEI imposto de planejamento urbano 

KEI JIDOUSHA ZEI  imposto sobre veículos leves 

KOKUMIN KENKO HOKEN ZEI imposto do Seguro Nacional de Saúde
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CURSO DE IDIOMASCURSO DE IDIOMAS
(( ))

Curso Vagas Dia Hora Período Taxa 
Conversação em inglês 

( principiante )
( primeiros passos em inglês ) 

19:00 20:30 10/mai à 27/set
 20 aulas 

Conversação em inglês 
( principiante )

( primeiros passos em inglês )
10:30 12:00 11/mai à 28/set

 20 aulas 

Conversação em inglês 
( intermediário )

( conversação em inglês )
19:00 20:30 9/mai à 26/set

 20 aulas 

Conversação em inglês 
( intermediário ) 

( conversação em inglês )
10:30 12:00 10/mai à 27/set

 20 aulas 

Coreano ( básico)
(destinado as pessoas que nunca 

tiveram contato com a língua)
10:30 12:00 9/mai à 26/set

 20 aulas 
Coreano ( básico) 

(destinado as pessoas que nunca 
tiveram contato com a língua)

19:00 20:30 10/mai à 27/set
 20 aulas 

sócio benemérito 15.000

LLooccaall :: SUZUKA KOKUSAI KORYU KYOKAI ( Associação de Amizade Internacional de Suzuka ) 
IInnssccrriiççõõeess ::  Impreterivelmente até dia 20 de abril (qui) em um OFUKU HAGAKI ( cartão postal 
resposta) escrever seu endereço , nome ( com a leitura em katakata ) , telefone , fax , e-mail , nome do
curso desejado , dia e horário , e no cartão para resposta escrever o seu nome e endereço e enviar para : 

551133--00880011 KKaammbbee 11--11--11 KKiinntteettssuu SSuuzzuukkaa sshhii SSttaattiioonn BBllddgg.. 33FF SSUUZZUUKKAA KKOOKKUUSSAAII KKOORRYYUU
KKYYOOKKAAII GGAAIIKKOOKKUU GGOO KKOOUUZZAA KKAAKKAARRII ..

Informações SUZUKA KOKUSAII KORYU KYOKAII (Associação de Amizade Internacional de Suzuka)Informações SUZUKA KOKUSA KORYU KYOKA (Associação de Amizade Internacional de Suzuka)
sifa@mecha.ne.jpsifa@mecha.ne.jp

* O material didático de cada
curso é pago a parte . 
* Haverá sorteio em caso de
muita procura .

O extintor de incêndio é um importante utensílio para se ter por perto para apagar focos e
pequenos incêndios .Vamos revisar os seguintes intens : 

o corpo ou a válvula não estão deformados , com ferrugem ou corroídos ? 
a mangueira não está entupida ou rachada ? 
o relógio que indica a pressão dentro do extintor está normal ? 
para os extintores que possuem o relógio indicador

o medicamento que fica dentro do extintor não está endurecido ? 
EM HIPÓTESE ALGUMA utilize extintores com arranhões ou corroídos. 

Se tiver extintores que não use mais , pergunte às lojas especializadas sobre como se desfazer
deles . 

TOME
NOTA
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COMUNICADO DO CENTRO DE CUIDADO DA SAÚDE PÚBLICA !COMUNICADO DO CENTRO DE CUIDADO DA SAÚDE PÚBLICA !
(( ))

Para maiores informações , entre em contato por telefone .
As inscrições para os exames devem ser feitas por telefone à Divisão de Saúde Pública ( de 
segunda à sexta , das 8h30 às 17h15 )

Câncer de pulmãoCâncer de pulmão
DDeessttiinnaaddoo àà pessoas com mais de 40 anos / DDaattaa 12 de maio (sex) das 9h00 às 11h00 /
LLooccaall Centro de Cuidado da Saúde Pública / VVaaggaass ppaarraa 120 pessoas / CCuussttoo
radiografia : ¥200 , exame de catarro : ¥600 / IInnssccrriiççõõeess abertas 

Câncer de estômagoCâncer de estômago
DDeessttiinnaaddoo àà pessoas com mais de 40 anos / DDaattaa 14 de abril (sex) e 19 de maio (sex) , das 
9h00 às 11h00 / LLooccaall Centro de Cuidado da Saúde Pública / VVaaggaass ppaarraa 40 pessoas 
por dia / CCuussttoo ¥1.000 / IInnssccrriiççõõeess abertas 

  Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez , não poderão se submeter ao exame . 
Pedimos o favor de não se alimentar nem fumar depois das 21h00 do dia anterior ao exame . 

Câncer de mamaCâncer de mama uullttrraassssoonnooggrraaffiiaa
DDeessttiinnaaddoo àà  mulheres com mais de 20 anos / DDaattaa   30 de maio (ter) , das 9h30 às 11h00 e 
das 13h00 às 15h00 / LLooccaall Centro de Cuidado da Saúde Pública / VVaaggaass ppaarraa   50 
pessoas de manhã e 50 pessoas à tarde / CCuussttoo  ¥1.800 / LLeevvaarr toalha de banho /
IInnssccrriiççõõeess  abertas

Câncer de mamaCâncer de mama mmaammooggrraaffiiaa
DDeessttiinnaaddoo àà  mulheres com mais de 40 anos / DDaattaa   22 de maio (seg) , das 9h30 às 11h00 e  
das 13h00 às 15h00 / LLooccaall Centro de Cuidado da Saúde Pública / VVaaggaass ppaarraa  50  
pessoas de manhã e 50 pessoas à tarde / CCuussttoo  ¥2.800 / LLeevvaarr toalha de banho /
IInnssccrriiççõõeess  abertas 

A mamografia é uma radiografia especial para os seios . Ela é tirada da região que abrange dos  
seios até as axilas , por isso pedimos que não usem desodorantes , talcos , etc . 

 Não poderão se submeter ao exame : mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez ; pessoas com 
marca-passo , próteses no seio ou tórax ; ou pessoas que fizeram o exame de radiografia ou 
ultrassonografia nesse ano fiscal .

Câncer de colo de úteroCâncer de colo de útero
DDeessttiinnaaddoo àà  mulheres com mais de 20 anos / DDaattaa  21 de abril (sex) , 22 (seg) e 30 (ter) de 
maio , das 13h00 às 14h30  /  LLooccaall Centro de Cuidado da Saúde Pública / VVaaggaass ppaarraa
100 pessoas por dia / CCuussttoo ¥900 / IInnssccrriiççõõeess abertas 

Mulheres menstruadas não poderão se submeter ao exame . Evite relações sexuais ou lavagens no  
dia anterior ao exame . 

Informações : SUZUKA SHII KENKO ZUKURII KA ( Divisão de Saúde Pública )Informações : SUZUKA SH KENKO ZUKUR KA ( Divisão de Saúde Pública )
kenkozukuri@city.suzuka.mie.jpkenkozukuri@city.suzuka.mie.jp
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Curso Horário Local Contato

AIUEO 

(sábado)  
das 18h00 às 19h30 

 estamos procurando 
voluntários para ministrar aulas 

de japonês 

KAWANO KOUMIN KAN 
( centro social de Kawano ), em 

Kouda cho
Etsuko Fukumoto

( japonesa)
369-2377 

Curso de 
japonês 

Sakurajima

(quarta)  
das 19h30 às 21h00 

 estamos procurando 
voluntários para ministrar aulas 

de japonês

SAKURAJIMA  DANCHI 
SHUKAISHO ( sala de reuniões 
do conj.habitacional Sakurajima ) ,

em Sakurajima cho

Hatsumi Toma 
(brasileira)
384-2649 

* após às 19h00. 

SOS
NIHONGO

(domingo) 
das 15h00 às 17h00 

KITA TOMIYA SHUKAISHO 
( sala de reuniões norte de Tomiya ) , 
dentro do conj. Habitacional

Akira Shibakura 
(brasileiro) 
384-5246

Curso de 
japonês 
 S.U.D

 (sábado)  
das 19h00 às 20h30 

MATSUJITSU SEITO IESU 
KIRISUTO KYOKAI( igreja de 
Jesus Cristo dos Santos dos últimos 

dias ) , perto da estação de 
Isoyama

Elder 
 388-6978 

( em português , japonês 
e inglês ) 

SIFA 
(terça)  

das 19h30 às 21h00 
 mudou o dia das aulas. 

SUZUKA KOKUSAI KORYU 
KYOKAI ( Associação de Amizade 

Internacional de Suzuka ), no 
prédio da estação Kintetsu 

Suzuka shi , 3o.andar

Escritório 
383-0724 

( em japonês e 
português ) 

 Para saber os dias das aulas , veja no calendário da última página ; 
Para se inscrever no curso desejado basta ir diretamente ou ligar antecipadamente ;
O valor das aulas é de ¥ 250 cada , exceto nos cursos abaixo : 
SSOOSS : aulas gratuítas , material didático é cobrado a parte ; 
SS..UU..DD : tanto as aulas como o material didático são gratuítos ; 
SSIIFFAA : cada aula sai por ¥300 , o material didático está incluso nesse valor . 

Dia 5 de março (dom) aconteceu no
Hunter a exposição de divulgação dos
grupos voluntários . Nesse evento além
da SIFA e UBJ , vários grupos
voluntários da cidade de Suzuka
expuseram seus painéis e apresentaram
suas atividades . 

Visão geral do evento SIFA staff : Matsumoto
(esquerda) e Ogura (direita)



DDOOMMIINNGGOO SSEEGGUUNNDDAA TTEERRÇÇAA QQUUAARRTTAA QQUUIINNTTAA SSEEXXTTAA SSÁÁBBAADDOO

Curso de japonês SUD  
AIUEO

SOS NIHONGO Inauguração do Centro do 
consumidor de Suzuka 
Kameyama 

Curso de japonês Sakurajima prolongamento no atendimento 
da prefeitura

Curso de japonês SUD  
AIUEO

SOS NIHONGO Curso de japonês SIFA Curso de japonês Sakurajima prolongamento no atendimento 
da prefeitura

exame de câncer de estômago Curso de japonês SUD 
AIUEO
Festival de jardinagem 

SOS NIHONGO 
Festival de jardinagem 

Curso de japonês SIFA Curso de japonês Sakurajima prolongamento no atendimento 
da prefeitura

exame de câncer de colo de 
útero

Consultas com despachantes

Curso de japonês SUD  
AIUEO

SOS NIHONGO Curso de japonês SIFA Curso de japonês Sakurajima prolongamento no atendimento 
da prefeitura

Curso de japonês SUD  
AIUEO

SOS NIHONGO 

eeddiiççããoo ee ppuubblliiccaaççããoo ::

SUZUKA KOKUSAI KORYU KYOKAI
(Associação de Amizade

Internacional de Suzuka )
513-0801

Suzuka shi Kambe 1-1-1 
Tel 059-383-0724
Fax 059-383-0639
http://www.sifa.suzuka.mie.jp
E-mail sifa@mecha.ne.jp

Estamos esperando suas
sugestões e comentários a respeito
deste boletim . Pode ser em
português , inglês , espanhol ou
japonês . Por fax , e-mail ou
telefone . 

Ao se desfazer deste boletim ,
jogue-o como lixo reciclável.
( assim como as revistas ). 

OOlláá ppeessssooaall !! JJáá cchheeggoouu aa pprriimmaavveerraa nnéé?? EE
aapprroovveeiittaannddoo aa nnoovvaa eessttaaççããoo ,, oo BBoolleettiimm MMeennssaall
mmuuddoouu ddee ccaarraa .. OO qquuee aacchhaarraamm ?? MMee eessccrreevvaamm ,,
qquueerroo oouuvviirr ooss sseeuuss ccoommeennttáárriiooss !!

CCrriissttiinnaa OOgguurraa

Boletim Mensal Suzuka

CCOONNSSUULLTTAASS PPAARRAA EESSTTRRAANNGGEEIIRROOSS MMIINNIISSTTRRAADDAASS PPOORR DDEESSPPAACCHHAANNTTEESS

DDaattaa ddaa ccoonnssuullttaa 21 de abril (sex), das 10h00 às 15h00
LLooccaall JEFURI SUZUKA ( Gefree Suzuka ) 
CCoonntteeúúddoo ddaass ccoonnssuullttaass assuntos relacionados a vistos , casamento
internacional , naturalização , etc .
TTeemmppoo ddee ccoonnssuullttaa 40 minutos por pessoas ( é necessário reserva por
telefone junto a Divisão de Consulta Pública )

IInnffoorrmmaaççõõeess :: SSUUZZUUKKAA SSHHI SSHHIMMINN TTAAIWWAA KKAA (( DDiivviissããoo ddee CCoonnssuullttaa PPúúbblliiccaa ))

Os números dentro do indicam a página onde o artigo se encontra .
O horário e local de cada classe de japonês você encontra na página 7 .

I I I I
sshhiimmiinnttaaiiwwaa@@cciittyy..ssuuzzuukkaa..mmiiee..jjpp


